
 במסיבה משתכר היה דיעיסוס גם
 במרת ★ מועתן־היץ בחסות שנערכה

בתל־אביב חדש פאב ★ מבוצר בבונקר בניטו

ת ח ר ה
ם מי ה ש

 לפאב בתל־אביב. נפתח פאב עוד
 תל־ לילזת מה משום קוראים החדש
 תל־ ללילות דוגמה הוא ואם אביב,
 הגדולים הבליינים יעדיפו אולי אביב,

 על יתפשרו או הבקרים, את העיר של
אחרי־הצהריים.

בח הגיעה אביטל אילנה הזמרת
 אחותו שהיא בולקינד, אירים ברת

 בו־ בולהינד, חיים של האלגנטית
 בת בולקינד הזמרת. של לחיים זוגה

 חפצי־ של במיסחר העוסקת 30ה־
 לאיש־הע־ לאחרונה צמודה אומנות,

 אחר אורח זיתוני. דני הצעיר סקים
 מיזרחי דני הוא לחבורה המקורב

 ניסים ש^ אחיו אינדיאני, מראש
ראש־השבט.

 קיבלו במקומו אך נעדר, אדם הזמר
 לבוש מזר דורון הזמר את החוגגים
בשחור.

וב צפוף לא אך מלא, היה המקום
ל שרצו רבים אנשים הצטופפו כניסה
 הכוכבים. מאבק ליהנות פנימה היכנס
 אך בפנים, מאשר שמח יותר היה בחוץ
זאת. ידעו לא בפנים שישבו אלה

לסיג״ ועגרה שלה רעמת־השיער את קיצצהאביטל אילנה
 גרמה גיסים בזמר פגשה במסיבה חדש. נון

ביניהם. מחמאות והחליפו השיער, נושא על התבדחו והשניים (לצידה)

ן ך 1ך  השת• להופיע, האחרונים בימים שחזר הוותיק, הזמר |0ך
1 מתר שהוא סיפר הוא לפאב. בכניסה הליצן עם עשע ן#1 1.

ארצה. המגיעה שלו היאכטה על יערוך שהוא הגדול המסע לקראת גש

ן 1ן1ך1ך| ל ן וגילה בו קשור שהוא העיתון של החדשות שיווק ידיד- של בחברתה לפתיחה בא ך
111^1 1 חן והמכירות. השיווק בתחום במעורבותו התלהבות ב־ העובדת חן, טל הצמודה תו |1.1

הכלכלה. בתחום שלה תוכניות״הלימודים על סיפרה ה־ שיטות על סיפר חופני בטוחה. חברת־הברוקרים

111^1 | | ק | גולד־ ג׳ולי את מנשק מוסוליני, הרודן בתפקיד 1ך
/111/111| ^1  בר־זוהר מיכאל הסופר כאהובתו. המופיעה שטיין |1

 פרידלנד דליה השחקנית גלילה. רעייתו בחברת מימין) למטה (בתצלום
בתה. את מנשקת הרודן, אשת בתפקיד המשחקת משמאל) (למטה

מסיבה
בבעקר

מבוצר, בבונקר בבטן־האדמה, עמוק־עמוק
 של חייו על המספר בניטו, המחזה בכורת את חגגו

 הנשים שתי עם ומערכת־יחסיו האיטלקי הרודן
 של במרתף חגגו האירוע את בחייו. הדומיננטיות

 אם בדיוק הבינו לא מהחוגגים וחלק הבימרוזף
מההצגה. חלק הוא המסיבה מיקום

 אמוראי עדי חבר־הכנסת יצא ההצגה בסיום
 שולה בזמרת פגש ובדרך המסיבה מקום לכיוון

 הוא מוכרות. לו שנראו יוגב, שרה וחברתה חן
 להן: ואמר במחזה חלק לקחו שהן כנראה, חשב,
 הוא למה הבינו כל־כך לא הן כוחכם". ״ישר

טובה. ברוח זאת קיבלו אבל התכוון,
22 —יי




